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De serieaanduiding wordt voor hoogrendementsuitvoeringen aangevuld 
met IE*-, waarbij * = 1,2,3 overeenkomt met de rendementsklasse volgens 
EN/IEC 60034-30-1 (bijvoorbeeld IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Ontstekingsbeschermingswijze Verhoogde veiligheid ‘e’ (‘eb’)
Ontstekingsbeschermingswijze 'n’ (Verhoogde veiligheid ‘ec’) 
Ontstekingsbeschermingswijze Bescherming door behuizing ‘t’
series (IE*-)K...  en (IE*-) ‘W..R’
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heidsvoorschriften kan leiden tot gevaar voor personen 
en/of tot beschadiging van de machine.

Gebruik volgens de voorschriften 
Deze gebruiksaanwijzing geldt voor explosiebeveiligde 
elektrische laagspanningsmotoren. De beschermings-
wijze volgens IEC/EN 60034-5 komt voor motoren voor 
gebruik in de zones 1 en 2 overeen met minimaal IP 54, 
voor gebruik in zone 22 minimaal IP 55 en voor gebruik 
in de zones 21 en 22 met elektrisch geleidend stof IP 
65. Bij combinaties geldt altijd de vereiste hoogste be-
schermingswijze. De beschermingswijze is altijd op het 
typeplaatje van de motor aangegeven. In explosiege-
vaarlijke zones mogen alleen elektrische machines met 
de toegelaten ontstekingsbeschermingswijze worden 
gebruikt.

Elektrische machines uit apparaatgroep II, 
categorie 2 (toegewezen zones: 1, 21) dan 
wel apparaatgroep II, categorie 3 (toegewe-
zen zones: 2, 22)

Elk ander of daarboven gaand gebruik geldt als niet 
volgens de voorschriften.
Voor schade en bedrijfsstoringen die door montage-
fouten, niet naleven van deze gebruiksaanwijzing of 
onoor-deelkundige reparaties ontstaan, aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid.

Explosiegevaarlijke zones
Welke zones in de open lucht of in gesloten ruimtes als 
explosiegevaarlijk gelden in de zin van de geldende 
verordeningen of bepalingen, moet uitsluitend wor-
den bepaald door de exploitant, of, bij twijfel over het 
vastleg-gen van de explosiegevaarlijke zones, door 
de verantwoordelijke autoriteiten. In de richtlijn 99/92/
EU - ATEX 153 ‘Arbeidsveiligheidsrichtlijn’ (vroeger 
ATEX 118a en 137) zijn de verantwoordelijkheden voor 
de ex-ploitant van dergelijke installaties vastgelegd. 
Basis voor explosiebeveiligde producten is de richtlijn 
2014/34/EU (RL94/9/EG). Hier zijn de vereisten vastge-
legd voor producten voor gebruik in explosiegevaarlijke 
zones. Deze worden ondersteund door bijbehorende 
normen (zie hieronder).
Explosiebeveiligde elektrische machines waarvoor 
deze handleiding geldig is, zijn uitgevoerd volgens de 
nor-men uit de reeks IEC/EN 60034 (VDE 0530), IEC/
EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 en de voor de betreffende 
ont-stekingsbeschermingswijze geldende normen IEC/
EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 en/
of IEC/EN 60079-31. Zij mogen in explosiegevaarlijke 
ruimtes alleen in bedrijf gesteld worden op voorwaarde 
van goedkeuring van de bevoegde toezichthoudende 
instantie.

Ontstekingsbeschermingswijze, tempera-
tuurklasse en nominale maten zijn te vinden 
op het typeplaatje van de motor.

– Apparaatgroep II, categorie 2 
 (toegewezen zones: 1, 21)
In deze categorie vallen elektrische machines met de 
ontstekingsbeschermingswijzen Verhoogde veiligheid ‘e’ 
(eb) en Drukvaste kapseling ‘d’ (‘db’/’db eb’). Bovendien 
zijn in deze groep elektrische machines ingedeeld voor 

Algemeen

Let op: lees de montage-, bedienings- en 
onderhoudsdocumentatie (BOD), het aan-
sluitschema, het aanvullende aansluitsche-
ma en het veiligheidsgegevensblad voor 
transport, montage, inbe-drijfstelling, onder-
houd en reparatie en houd u aan de aanwij-
zingen daarin!

Deze aanvullende bedienings- en onderhoudshand-
leiding is geldig samen met de bedienings- en on-
derhoudshandleiding voor normmotoren, waarin de 
basisbepalingen voor aansluiting, montage, bediening 
en onderhoud en de lijsten met reserveonderdelen zijn 
opgenomen, en met de al genoemde documenten.
Deze BOD is bedoeld om veilig en correct transporte-
ren, monteren, in bedrijf stellen en onderhouden van de 
explosiebeveiligde elektrische machine gemakkelijker 
te maken voor de exploitant. Of deze handleiding en 
de vereisten en methoden bij installatie, bedrijf, gebruik 
en onderhoud van de elektromotor worden nagevolgd, 
kan door de fabrikant niet worden gecontroleerd. Een 
onjuiste uitvoering van de installatie kan tot schade aan 
voorwerpen leiden en dientengevolge ook tot letsel voor 
personen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijk-
heid of garantie voor verliezen, schade of kosten die uit 
een onjuiste installatie, onjuist bedrijf of onjuist gebruik 
en onderhoud volgen of op een of andere manier daar-
mee samenhangen.Tekeningen en afbeeldingen zijn 
vereenvoudigde weergaven. Vanwege verbeteringen en 
wijzigingen is het mogelijk dat ze niet tot in alle details 
overeenkomen met de geleverde elektrische machine. 
Wij streven ernaar om onze producten voortdurend te 
verbeteren. 
Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder 
voorafgaande mededeling wijzigingen aan het product, 
aan de technische gegevens of in de montage-, be-
dienings- en onderhoudshandleiding door te voeren. 
Uitvoering, technische gegevens en afbeeldingen zijn 
altijd pas na schriftelijke bevestiging door de leverancier 
bindend.

Symbolen
In deze gebruiksaanwijzing worden drie symbolen ge-
bruikt die wijzen op bijzonder belangrijke passages:

Veiligheids- en garantieaanduidingen,
mogelijk persoonlijk letsel inbegrepen.

 Waarschuwt voor elektrische spanning, 
levensgevaar.Geeft aan dat schade aan de 
elektrische machine en/of aan de hulpinrich-
tingen kan ontstaan.

 Aanvullende Ex-aanwijzing voor elektrische 
machines uit apparaatgroep II voor categorie 
2 (zone 1, 21) en apparaatgroep II voor 
categorie 3 (zone 2, 22).

Veiligheidsvoorschriften
Houd u aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde 
veiligheidsvoorschriften, ongevallenpreventievoorschrif-
ten, richtlijnen en erkende regels der techniek moeten 
altijd worden nagevolgd. Niet navolgen van de veilig-
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gebruik in zones met brandbaar stof in de ontstekings-
beschermingswijze Bescherming door behuizing ‘tb’.

– Apparaatgroep II, categorie 3
 (toegewezen zones: 2, 22)
In deze categorie vallen elektrische machines met de 
ontstekingsbeschermingswijze: ‘n’ (Verhoogde veilig-

heid ‘ec’) en elektrische machines voor gebruik in zones 
met brandbaar stof in de ontstekingsbeschermingswijze 
Bescherming door behuizing ‘tc’.

Als het certifi caatnummer aangevuld is met 
een X, dan moeten er bijzondere verplichtin-
gen in het bijgevoegde certifi caat van typeo-
nderzoek in acht worden genomen.

Markering van explosiegevaarlijke motoren
QS-certifi cering door de verwittigde autoriteit 0637 ... IBExU Freiberg

Markering volgens 
RL 2014/34/EU (RL 94/9/EG) of ТП ТС 012/2011 Omschrijving volgens Omschrijving volgens

EU
EAC

Nr.
NB

Groep/Categorie/
G (gas) of

D (stof)

IEC 60079-0:2004/
EN 60079-0:2006 

en/of
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

IEC 60079-0:2007/EN 60079-0:2009
of

IEC 60079-0:2011, ewijzigd
+ Cor.:2012 + Cor.:2013 /

EN 60079-0:2012/A11:2013

0637 II 2G
Ex e II T1/T2, T3 of T4 Ex e IIC T1/T2, T3 of T4 Gb of

Ex eb IIC T1/T2, T3 of T4 GbГБ08 1

II 3G
Ex nA II T2, T3 of T4 Ex nA IIC T2, T3 of T4 Gc of

Ex ec IIC T2, T3 of T4 GcГБ08 2

0637 II 2D
Ex tD A21 IP65 T125°C Ex tb IIIC Tx°C Db

ГБ08

II 3D Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 geleidend stof)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, geleidend stof)

0637 II 2G
II 2D Ex e II T2, T3 of T4

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex e IIC T1/T2, T3 of T4 Gb of
Ex eb IIC T1/T2, T3 of T4 Gb

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

0637 II 2G
II 3D Ex e II T2, T3 of T4

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 geleidend stof)

Ex e IIC T1/T2, T3 of T4 Gb of
Ex eb IIC T1/T2, T3 of T4 Gb

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, geleidend stof)ГБ08 1

-

0637 II 3G
II 2D Ex nA II T2, T3 of T4

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex nA IIC T2, T3 of T4 Gc of
Ex ec IIC T2, T3 of T4 Gc

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 2
-
II 3G
II 3D Ex nA II T2, T3 of T4

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 geleidend stof)

Ex nA IIC T2, T3 of T4 Gc of
Ex ec IIC T2, T3 of T4 Gc

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, geleidend stof)ГБ08

[Bij opgaaf van een maximale oppervlaktetemperatuur: Zone 2 (gas): gehele oppervlak inclusief anker en wikkelin-
gen, bij zone 21, 22 (stof): buitenoppervlak (behuizing, as)!]

 Motoren met dubbel kenmerk zijn alleen 
bedoeld voor gebruik in gas- of stofexplo-
siegevaarlijke zones. Gebruik van hybride 
mengsels moet afzonderlijk worden gecon-
troleerd en toegelaten.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik van de 
frequentieomvormer
Het gebruik van explosiebeveiligde draaistroommotoren 
op de frequentieomvormer is alleen toegestaan wan-
neer de motoren voor dit gebruik zijn gefabriceerd, 
gecontroleerd, toegelaten en speciaal gekenmerkt. 
De afzonderlijke fabrikantrichtlijnen moeten zonder 
voorbehoud worden nageleefd. Door een geschikte 
keuze van omvormer en/of het gebruik van fi lters moet 
worden gegarandeerd dat de maximaal toegelaten 

impulsspanning op de motorklemmen niet wordt over-
schreden.
Voor de verschillende series/opties levert dit de vol-
gende waarden voor de max. impulsspanning:

Series K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R
Type 56-132T1)  Û ≤ 1.000 V
Type 56-132T1) volgens sp.2945 Û ≤ 1.350 V
Type 132 [K20. 112] tot 400 Û ≤ 1.350 V 

Series KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Type 56-132T1) volgens sp.9382 Û ≤ 1.560 V
Type 132 [KU0. 112] tot 400 Û ≤ 1.800 V

Series KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Type 132 [KV0., KV4. 112] tot 400 Û ≤ 2.500 V
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1)  132T…. Ashoogte 132 geleverd af fabriek  
VEM motors GmbH Thurm

2)  Een markering van de series K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/
W.1R/W.2R met bijgestelde TU of TV is bij bepaalde uitvoeringen 
mogelijk.

Zorg ervoor dat de bedrijfsspanning op de motorklem-
men in alle gevallen (let op spanningsval via het filter) 
overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. 
Wanneer vanwege de spanningsval via de frequen-
tieomvormer, de leidingen en eventuele smoorders 
of filters de klemspanning op de motor kleiner is dan 
de op het typeplaatje aangegeven ontwerpspanning, 
dan moet de grensfrequentie ingesteld worden op een 
navenant kleinere waarde van een lineaire spannings-/
frequentietoewijzing. Hieruit volgt een kleiner mogelijk 
toerentalbereik. Gebruik op de frequentieomvormer is 
alleen toegestaan binnen de op het typeplaatje aan-
gegeven werkpunten. Een kortdurende overschrijding 
van de ontwerpspanning van de motor tot 1,5 keer de 
ontwerpstroomsterkte is toegelaten voor maximaal 
1 min binnen een tijdsinterval van 10 minuten. Het 
aangegeven maximale toerental en frequentie mogen in 
geen geval worden overschreden. De ingebouwde ther-
mische wikkelingbeveiliging moet een schakeleenheid 
aansturen die voldoet aan de richtlijn 2014/34/EU en die 
het Ex-kenmerk II (2) G heeft. De motoren mogen niet 
als groepsaandrijving worden gebruikt.
Bij het opstellen en in gebruik nemen van de frequentie-
omvormer dient u zich te houden aan de aanwijzingen 
en gebruiksaanwijzing van de fabrikant. De op het 
typeplaatje aangegeven minimale schakelfrequentie 
mag niet worden onderschreden.

Apparaten uit categorie 2 op de 
frequentieomvormer
Voor de ontstekingsbeschermingswijze Verhoogde 
veiligheid ‘e’ (nieuw: ‘eb’) (EPL Gb) en Bescherming 
door behuizing ‘tb’ (EPL Db) zijn EU-typeonderzoeks-
certificaten nodig waarin het gebruik op de omvormer 
expliciet wordt toegestaan. De aan te houden voorwaar-
den en parameterinstellingen van het systeem motor, 
omvormer en beschermingsinrichting zijn opgenomen 
in het betreffende EU-typeonderzoekscertificaat, de 
bijbehorende EU-conformiteitsverklaring, het typeplaatje 
en de gegevensbladen.

Apparaten uit categorie 3 op de
frequentieomvormer
Bij uitvoering in de ontstekingsbeschermingswijzen ‘n’ 
(nieuw: Verhoogde veiligheid ‘ec’) (EPL Gc) en Be-
scherming door behuizing ‘tc’ (EPL Dc) moeten motoren 
die door omvormers met variabele frequentie en/of 
spanning worden gevoed, eveneens gecontroleerd zijn 
met de vastgelegde omvormer of een qua specificaties 
voor uitgangsspanning en -stroomsterkte vergelijkbare 
omvormer. Als alternatief kan de temperatuurklasse 
door berekenen worden vastgelegd. De noodzakelijke 
parameters en vereisten zijn te vinden op het typeplaat-
je en in de motordocumentatie.

Elektromagnetische compatibiliteit 
Bij gebruik van de motor met een frequentieomvormer 
kunnen, afhankelijk van het type omvormer, storingse-
missies optreden, vooral met ingebouwde PTC-weer-
standen en andere sensoren. Een overschrijding van de 

grenswaarden volgens IEC/EN 61000-6-3 moet voor het 
uit motor en omvormer bestaande aandrijvingssysteem 
vermeden worden. De EMC-aanwijzingen van de fabri-
kant van de omvormer moeten nageleefd worden.

Rendementklassen
Bij tegen explosie beveiligde motoren is een aanduiding 
van de rendementklasse (IE-klasse) volgens IEC / EN 
60034-30 op het typeplaatje toelaatbaar. Aangegeven 
worden de IE-klasse en het ontwerprendement. Het ren-
dement van de motor wordt volgens IEC/EN 60034-2-1 
vastgesteld tot 1 kW via directe meting (paragraaf 8.1.1) 
en > 1 kW volgens de enkelvoudige verliesmethode 
en de extra verliezen uit de restverliezen (paragraaf 
8.2.2.5.1). De typeaanduiding wordt vooraan aangevuld 
met de rendementklasse (voorbeeld: IE3-K11R 132 
S4...).

Opstelling en elektrische aansluiting
Let bij montage en inbedrijfstelling op de veiligheidsaan-
wijzingen bij de motor. Montagewerkzaamheden mogen 
alleen uitgevoerd worden door vaklieden die op grond 
van hun beroepsopleiding, ervaring en instructies over 
voldoende kennis beschikken over:

– Veiligheidsvoorschriften,
–  Ongevalpreventievoorschriften,
–  Richtlijnen en algemeen erkende regels  

der techniek (bijv. VDE-regels, normen).

Het vakpersoneel moet de hen opgedragen werk-
zaamheden kunnen beoordelen en mogelijke gevaren 
kunnen herkennen en vermijden. De voor de veiligheid 
van de installatie verantwoordelijke moet gerechtigd 
zijn om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. 
Het opstellen van elektrische installaties in explosieve 
omgevingen vereist in Duitsland o.a. de naleving van de 
volgende voorschriften:

–  BetrSichV 
(bedrijfsveiligheidsverordening)

–  TRBS 
(technische regels voor bedrijfsveiligheid)

–  GefStoffV 
(verordening op gevaarlijke stoffen)

–  IEC/EN 60079-14 
(Explosieve atmosfeer – deel 14:  
Ontwerp, keuze en inrichting van  
elektrische installaties’)

Buiten Duitsland moeten de overeenkomstige natio-
nale voorschriften worden nageleefd!

Ongeventileerde motoren zonder eigen ventilator 
worden gekoeld door middel van convectie door rib-
benkoeling op het motorhuis. Voldoende bescherming 
tegen ontoelaatbare opwarming wordt gegarandeerd 
door vermogensvermindering / wikkelingaanpassing en 
wordt met een typecontrole/-certificaat bewezen. Om de 
temperatuurklasse en de toegelaten bedrijfstemperatuur 
aan te kunnen houden, moet voor vrije convectie wor-
den gezorgd. De motor mag niet worden ingekapseld.

Omgevingsinvloeden
De toegelaten koelmiddeltemperatuur (binnentempera-
tuur op de opstellingsplaats) overeenkomstig IEC/EN 
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60034-1 bedraagt zonder markering maximaal 40 °C/
minimaal -20 °C en de toegelaten opstellingshoogte 
is tot 1000 m boven NAP (afwijkende waarden zijn 
aangegeven op het motortypeplaatje en zo nodig apart 
gecertificeerd). 
Let erop dat de koellucht ongehinderd en vrij naar de 
luchtinlaatopeningen kan stromen, door de luchtuitlaat-
openingen weg kan stromen en niet onmiddellijk weer 
kan worden aangezogen. De aanzuig- en uitblaasope-
ningen moeten worden beschermd tegen vuil worden 
en grof stof. Rechtstreeks aanzuigen van de afvoerlucht 
van aggregaten in de nabijheid moet door geschikte 
maatregelen worden voorkomen.
De minimumafstand van de luchtinlaat van de ventilator-
kap tot een hindernis (maat Bl) moet absoluut worden 
aangehouden. 

Loodrecht invallen van vreemde voorwerpen en vloei-
stof in de ventilator moet bij motoren met verticale 
aspositie als volgt worden voorkomen:

Aseinde naar onder:
De ventilatorbeschermkap moet worden voorzien van 
een afdekkap (toestand bij levering), die groter is dan 
de omgeschreven cirkel van de luchtinlaatopeningen. 
Als alternatief kan de bescherming tegen invallen van 
vreemde voorwerpen en vloeistof door de exploitant 
worden gerealiseerd.

Aseinde naar boven:
Bij types met de as naar boven moet door de exploitant 
het verticale binnenvallen van vreemde bestanddelen 
en water worden voorkomen. Bij aseinde naar boven 
moet binnendringen van water of vloeistof langs de as 
eveneens worden voorkomen.
Let er bij het opstellen van de oppervlaktegekoelde 
motoren op dat de condensafvoergaten op de laagste 
plaats zitten. Bij gesloten condensafvoergaten moeten 
de schroeven na het aflaten van het condens weer wor-
den gemonteerd met afdichtmiddel. Bij open condens-
gaten moet rechtstreekse blootstelling aan straalwater 
of stortwater worden vermeden. Zorg altijd voor een 
zorgvuldige opstelling van de motoren op een vlakke 
ondergrond ter voorkoming van spanningen bij het 
vastschroeven. Bij aaneen te koppelen machines moet 

gezorgd worden voor een exacte uitlijning. Gebruik zo 
mogelijk elastische koppelingen.

Motoraansluiting
De aansluiting moet worden uitgevoerd door een 
vakspecialist volgens de geldende veiligheidsbe-
palingen. Buiten Duitsland moeten de overeenkom-
stige nationale voorschriften worden toegepast.
Houd u altijd aan de gegevens op het typeplaatje!

 Vergelijk stroomsoort, netspanning en 
frequentie.
Let op de schakeling.
Let op de ontwerpstroomsterkte voor de 
instelling van de veiligheidsschakelaar.
Bij motoren met ontstekingsbeschermings-
wijze Verhoogde veiligheid ‘e’ (‘eb’)dient u 
 te letten op de tE-tijd en de relatieve aanloop-
stroom IA/IN.
Sluit de motor aan overeenkomstig het 
aansluitschema in de aansluitkast.

Voor de aarding bevindt zich, afhankelijk van het type, 
op de behuizing of op het flenslagerschild een aar-
dingsklem. Alle motoren hebben bovendien een aard-
geleiderklem binnen in de aansluitkast. Niet-gebruikte 
kabelverschroevingen in de aansluitkast moeten ter 
bescherming tegen stof en vocht worden afgesloten. 
Voor de elektrische aansluiting gelden de algemene 
aanwijzingen m.b.t. veiligheid en inbedrijfstelling. De 
kabelverschroevingen en sluitschroeven moeten toege-
laten zijn voor de Ex-zone. De door de fabrikant van de 
verschroeving aangegeven installatie-aanhaalmomen-
ten, afdichtingszones en klemzones van de trekontlas-
ting moeten worden aangehouden.
Kies de aansluitleidingen conform DIN VDE 0100 waar-
bij u rekening houdt met de ontwerpstroomsterkte en de 
installatieafhankelijke vereisten (zoals omgevingstem-
peratuur, type aanleg enz. conform DIN VDE 0298 en 
IEC/EN 60204-1).

Bij ruimtetemperaturen van meer dan 40°C 
moeten kabels worden gebruikt met een 
toege laten bedrijfstemperatuur van minimaal 
90°C. Dat geldt ook voor motoren waarbij in 
het gegevensblad/addendum bij het EU-typeo-
nderzoekscertificaat verwezen wordt naar 
bijzondere vereisten aan de kabeluitvoering.

Bij het aansluiten van de motoren moet in het bijzonder 
worden gelet op zorgvuldig tot stand komen van de aan-
sluitingen in de aansluitkast worden gelet. De moeren 
van de aansluitschroeven moeten zonder grote kracht te 
gebruiken worden aangehaald. 
Bij motoren met een klemmenblok met veerpennen vol-
gens richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) mogen voor het 
aansluiten van de motor alleen kabelschoenen volgens 
DIN 46295 worden gebruikt. De kabelschoenen worden 
met drukmoeren met geïntegreerde veerring vastge-
maakt. Als alternatief is voor de aansluiting een mas-
sieve ronde draad toelaatbaar, waarvan de doorsnede 
overeenkomt met de spleetbreedte van de aansluitpen. 
Bij het invoeren van de aanvoerleidingen in de aan-
sluitkast dient u er zorg voor te dragen dat de leidingen 
een trekontlasting hebben. Houd de binnenkant van de 
aansluitkast schoon. 

Maat Bl [mm]
63, 71 14
80, 90 16
100, 112 20
132, 160, 180, 200 40
225, 250 90
280 – 315 100
355 110
400 110
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De afdichtingen moeten onbeschadigd zijn en correct 
zitten. De aansluitkast moet tijdens bedrijf altijd gesloten 
zijn.

Let op, open aansluitkasten die in bedrijf 
warm zijn geworden niet in een stofexplosie-
gevaarlijke atmosfeer

Op bestelling kan bij de motoren (IE.-)KPR/KPER 56 
- 132S..T als aparte aansluitingskast het type AK16/5 
meegeleverd worden. Daarbij moet de installateur 

toestemming hebben voor het inrichten van installaties 
in ex-gevaarlijke zones en moet hij/zij de motoraansluit-
vlakken omzetten. De kruip- en luchtruimten zijn door 
voormontage van de aansluitsokkel (aansluitplaat) en de 
geleider voor PTC-weerstand of warmtebandaansluiting 
aangehouden. Door een gesloten grondplaat met 4x 
M4-schroefdraden in de plaatsing/maten 56 x 56 en door 
gebruik van de meegeleverde afdichtingen en standaar-
donderdelen wordt de beschermingsgraad IP55 (66) 
gegarandeerd.

Overzicht van de aansluitkast

Klemmen-
kasttype Aansluitplaat

IB max QBmin QBmax
Aansluittype Aansluit-

schroefdraad
a

[A] [mm2] [mm2] [mm]
KA 05-13 KB 5580 27,5 2,5 Beugelklem M4
25 A KB 3Ex (KS 10A) 53 6 10 Veerpen S10 x 1 4,3 ± 0,1
63 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 Veerpen S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
100 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 Veerpen S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
200 A KB 5Ex (KS 18A) 118 25 35 Veerpen S18 x 1,5 9,2 ± 0,2
25 AV KL 155 30 4 Beugelklem M5 -
25 AV KB 5590Ex/d 5,2 35 4 Beugelklem M4 -
63 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Beugelklem M5 -
100 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Beugelklem M5 -
100 AV KB 5130Ex 114 35 Beugelklem M6 -
200 AV KB 5130Ex 114 35 Beugelklem M6 -
100/63 AV KM 8/6, VEM 8/6 63 10 Pen/beugelklem *) M6/M5 -

200 A-SB
KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Pen/zadelklem M8/2 x M6 -

KB 5130 Ex 118 35 Beugelklem M6 -
400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Pen/zadelklem M8/2 x M6 -

400 A-SB
KM 10/8, VEM 10/8 100 70

Pen/zadelklem 
M8/2 x M6

-
KM 16/12, VEM 16/12 250 120 M12/2 x M10

630 A VEM KLP 630-16 455 35 300 Pen/schroefklem M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Stroomrails M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Pen/zadelklem M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Pen/zadelklem M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Pen/zadelklem M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Pen/zadelklem M12/2 x M10 -

IB max max. ontwerpstroomsterkte
QBmin / QBmax min./max. ontwerpdoorsnede
a  spleetbreedte van de aansluitpen (aansluitplaat volgens DIN 22412)
MAanhaal max. aanhaalmoment aansluitschroefdraad 
*)   bij eenaderige aansluiting van massieve leidingen 6 - 10 mm2, leiding tot oog gebogen

Aanhaalmomenten aansluitsysteem (DIN 46200)

Gewinde Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Klemsokkel (klemplaat/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -
Aansluitpen 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52
Schroefklem 7,5 20
Beugel-/zadelklem - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Aansluitkastafdichting

Afdichting Toeg. min. koelmiddeltempera-tuur
Oppervlakteafdichting, siliconen rood, 3 mm dik

-40 °CSiliconenschuim Ø 8 mm wit
EPDM E 9566, 3 mm dik *)
EPDM, zwart, 3 mm dik -30 °C

*) alleen voor aansluitkast KA 05-13
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Axiale asafdichting (AWD)
Serie (IE.-)K1.R 112 tot 315, (IE.-)K4.R 355 tot 400, (IE.-)W.1R 112 tot 315, (IE.-)W.2R 400

Afdichtingsmateriaal AWD Toeg. min. koelmiddeltemperatuur
FPM 80, FKM -25 °C
Silikon -30 °C

Aanhaalmomenten voor schroeven op de aansluitkast, lagerplaatjes en lagerkap 
Serie (IE.-)K1.R 112 tot 315, (IE.-)K4.R 355 tot 400, (IE.-)W.1R 112 tot 315, (IE.-)W.2R 400

Schroefdraad Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Lagerplaatje - - 25 45 75 170 275
Lagerkap 5 8 15 20 20 - -
Aansluitkast - 4 7,5 12,5 - 20 -

Aanhaalmomenten voor schroeven op de aansluitkast, lagerplaatjes en lagerkap 
Serie (IE.-)KPER/O 63 tot 132T, (IE.-)KPR/O 56 tot 100

Type Soort Lagerplaatje Vast-lagerkap Aansluitkast

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS of 
adapter Deksel

Schroeven/schroefaanhaalmoment MA
63… 56…

alle

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm M 4  

1,5 Nm  
(bij(IE.-)

KPR/O 100 L  
M 5  

2,0 Nm)

M 4  
1,5 Nm

M 4  
2,5 Nm

M 5  
1,0 Nm

71… 63…
80… 71… M 5  

4,0 Nm
M 5  

4,0 Nm90… 80…

100 L 90… M 6  
7,0 Nm

M 6  
7,0 Nm

100 LX,112… 100…
B3 M 8  

10,0 Nm

M 8  
10,0 Nm

M 5  
2,0 Nm

M 5  
2,0 Nm

B5, B14 M 8  
15,0 Nm

132 S…T -
B3, B14-FT130 M 8  

10,0 Nm

B5, B14 M 8  
15,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

Axiale-asafdichting (AWD)
Serie (IE.-)KPER/O 63 tot 132T, (IE.-)KPR/O 56 tot 100

Afdichtingsmateriaal AWD Toeg. min. koelmiddeltemperatuur
FKM -20 °C

Motoren met de ontstekingsbeschermingswijze 
Verhoogde veiligheid ‘e’ (‘eb’) met uitgevoerde kabel 
(inclusief de uitvoering met vlakke, afzonderlijk 
volgens richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) gecertifi-
ceerde aansluitkast)

De uitgevoerde kabel wordt 4- of 7-aderig uitgevoerd, 
afhankelijk van de wens van de klant.
Wanneer een aansluitkast volledig wordt meegeleverd 
en wordt aangesloten in een Ex-beveiligde ruimte, let 
dan op de volgende aanwijzingen:

1.  Bevestig de aansluitkast zo, dat minimaal bescher-
mingsgraad IP54 wordt aangehouden..

2.  Om de vereiste luchtstroom aan te kunnen houden, 
moet de aansluitsokkel volgens het aangegeven 
gatenpatroon worden bevestigd.

3.  De meegevoerde binnenste aarddraad van de motor 
(groen/geel) met opgekrompen kabelschoen moet 
onder de aansluitbeugel van de aardaansluiting 
worden gelegd.

4.  De motorafleidingen (kabels) moeten in de gehoekte 
kabelschoenen van de aansluitsokkel worden gesol-
deerd. Let op correcte aansluiting van U1, V1, W1 
(U2, V2, W2).

Let er bij de montage van het aggregaat op dat het 
motornummer op het typeplaatje van de motor en het 
ingeniete plaatje in de aansluitkastdeksel overeen 
moeten komen.

Beschermingsmaatregelen tegen ontoelaatbare 
opwarming 
Wanneer in het typeonderzoekscertificaat of op het 
typeplaatje geen andersluidende gegevens worden 
verstrekt met betrekking tot de bedrijfsmodus en tole-
ranties, zijn elektrische machines geschikt voor continue 
werking en normale, niet frequent terugkerende aan-
loopprocessen, waarbij geen wezenlijke aanloopverhit-
ting optreedt. 
De motoren mogen alleen worden gebruikt voor de 
bedrijfsmodus die aangegeven is op het typeplaatje. 
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Is op het typeplaatje geen bedrijfsmodus weergegeven, 
dan mogen de motoren alleen in continubedrijf, S1, 
worden gebruikt.
De zone A van de spannings- en frequentiegrenzen in 
IEC/EN 60034 -1 (DIN VDE 0530, deel 1) - spanning 
± 5%, frequentie ± 2 %, krommevorm, netsymmetrie - 
moet worden aangehouden, zodat de verhitting binnen 
de toegelaten grenzen blijft. Motoren voor zone B van 
de spanningsgrenzen zijn op het typeplaatje speciaal 
aangeduid.
Grotere afwijkingen van de nominale waarden kunnen 
de verwarming van de elektrische machine ontoelaat-
baar verhogen en moeten op het typeplaatje aange-
geven zijn. De motor moet bij aanlopen beschermd 
worden tegen ontoelaatbare verwarming, bijv. met een 
motorbeveiligingsschakelaar. D.w.z. door een stroom-
afhankelijk vertraagde veiligheidsschakelaar (met een 
certificaat volgens DIN VDE 0660) of een gelijkwaardige 
inrichting moet in alle fasen ontoelaatbare verwarming 
worden voorkomen.
De beschermingsinrichting moet worden ingesteld op 
de ontwerpstroom. Wikkelingen in driehoekschakeling 
moeten zodanig beschermd worden dat de schakelaars 
of de relais in serie geschakeld zijn met de wikkelings-
strengen. Voor de keuze en de instelling van de schake-
laars moet daarbij de nominale waarde van de strengs-
troom, d.w.z. de 0,58-voudige motorontwerpstroom als 
grondslag worden genomen. Is een dergelijke schake-
ling niet mogelijk, dan moeten geschikte beveiligings-
schakelaars worden gebruikt, bijv. met fase-uitvalbewa-
king. Bij poolomschakelbare motoren moeten voor elke 
toerentalfase stroomafhankelijk vertraagde schakelaars 
of relais worden gebruikt die ten opzichte van elkaar 
worden vergrendeld.

Bij de ontstekingsbeschermingswijze Ver-
hoogde veiligheid ‘e’ (‘eb’) wordt ook het 
aanlopen bewaakt. De beveiligingsinrichting 
moet daarom bij geblokkeerd anker binnen 
de voor de voor betreffende temperatuur-
klasse aangegeven tijd tE uitschakelen. Aan 
deze vereiste is voldaan wanneer de uitscha-
keltijd – deze is af te leiden uit de itscha-
kelkarakteristiek (begintemperatuur 20 °C) 
voor de verhouding IA/IN – niet groter is dan 
de aangegeven de aangegeven tijd tE.

Elektrische machines in de ontstekingsbeschermings-
klasse Verhoogde veiligheid ‘e’ (‘eb’) voor zware 
aanloop (opstarttijd 1,7 x tE) moeten overeenkomstig 
de gegevens van het conformiteitscertificaat worden 
beveiligd en moeten expliciet voor dit gebruik zijn 
ecertificeerd.

Thermische motorbeveiliging door directe 
temperatuurbewaking van de wikkeling is 
toelaatbaar, wanneer dit gecertificeerd is en 
op het typeplaatje is aangegeven. Deze 
bestaat uit temperatuursensoren volgens 
DIN 44081/44082, die in combinatie met 
schakelapparaten met de beschermingstype-
aanduiding II (2) G de explosiebeveiliging 
garanderen. Bij poolomschakelbare motoren 
zijn voor ieder toerentalniveau gescheiden, 
ten opzichte van elkaar vergrendelde be-
schermingsinrichtingen noodzakelijk.

Extra voorzieningen
Explosiebeveiligde motoren kunnen optioneel geleverd 
worden met extra voorzieningen:

Aanvullende thermische motorbeveiliging
Voor de bewaking van de temperatuur van de middelste 
wikkeling kunnen temperatuursensoren (PTC-weer-
stand, KTY of PT100) in de motor ingebouwd zijn. Voor 
het aansluiten hiervan zijn ofwel in de hoofdaansluitkast 
of in de extra aansluitkast geschikte hulpaansluitingen 
voor hulpstroomkringen aanwezig. Hierop sluit u aan 
volgens de bijgeleverde aansluitschema.

Thermische motorbeveiliging als volledige 
 beveiligin
Het gebruik van de thermische wikkelingbeveiliging  als 
volledige motorbeveiliging is alleen toelaatbaar wanneer 
dit gebruik afzonderlijk is gecontroleerd en door een 
officiële instantie is gecertificeerd. Op het typeplaatje 
vindt u dan de aanduiding door tA-tijd in plaats van de 
tE-tijd en de tekst.

‘Gebruik alleen met op functioneren geteste 
PTC-schakelinrichting met de beschermings-
aanduiding II (2) G’.

Stilstandverwarming
De warmtebanden die voldoen aan de vereisten van de 
richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) zijn voldoende. Het 
verwarmingsvermogen en de aansluitspanning zijn op 
het motortypeplaatje aangegeven. Voor het aansluiten 
hiervan zijn ofwel in de hoofdaansluitkast of in de extra 
aansluitkast geschikte aansluitingen voor hulpstroom-
kringen aanwezig. Hierop sluit u aan volgens het 
bijgeleverde aansluitschema. De stilstandverwarming 
mag pas na uitschakelen van de motor ingeschakeld 
worden. Ze mag tijdens de werking van de motorniet 
ingeschakeld zijn.

Externe ventilatoreenheid
Externe ventilatoren die voldoen aan de vereisten van 
de richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) zijn voldoende. De 
externe ventilatoreenheid zorgt tijdens gebruik van de 
hoofdmotor voor afvoer van de verlieswarmte. Tijdens 
gebruik van de hoofdmotor moet de externe ventilator-
motor ingeschakeld zijn. Nadat de hoofdmotor uitge-
schakeld wordt, moet voor een temperatuurafhankelijke 
naloop van de externe ventilator gezorgd te worden.
Let bij motoren met draairichtingafhankelijke externe 
ventilatoreenheden altijd op de draairichting (zie 
draairichtingspijl). Gebruik alleen de door de fabrikant 
geleverde externe ventilatoraggregaten. De externe 
ventilatoreenheid moet aangesloten worden volgens 
het geldende, in de aansluitkast meegeleverde aansluit-
schema.

Speciale uitvoering aansluitkast N-zijde
Bij deze speciale uitvoering bevindt zich de aansluitkast 
voor de ventilatorkap aan de N-zijde van de motor. 
Daarom is de statorbehuizing af fabriek gedraaid. Spe-
ciale aanduiding in de typeaanduiding:
KNS …  voor series 56 tot 132...T 

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN …  voor series 112 tot 400 

(VEM motors GmbH)
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Bij motoren uit categorie 2 is een afzonderlijke certifice-
ring noodzakelijk.

Uitrusting met RFID-transponder (Memory-motor)
Optioneel bestaat de mogelijkheid tot uitrusting met 
RFID-transponder (afgekort: TAG) als Memory-motor, 
speciale aanduiding MM volgens EW-N 1002, BI. 13. 
Gebruikt wordt de transponder D14-TAGspecial ATEX 
(RFID-systeem iID®2000, 13,56 MHz op basis van ISO 
15693.

 Het uitlezen van de gegevens mag in zones 
met explosiegevaarlijke atmosferen alleen 
gebeuren met een toegelaten leesapparaat 
volgens RL 2014/34/EU (RL 94/9/EG).

Externe warmte- en koudebronnen
Wanneer er externe warmte- of koudebronnen zijn, zijn 
geen aanvullende maatregelen noodzakelijk wanneer 
de temperaturen op de montageplaats de maximaal 
toelaatbare koelmiddeltemperatuur niet overschrijden. 
Wanneer deze wordt overschreden of zijn invloeden op 
de bedrijfstemperatuur of maximale oppervlaktetem-
peratuur te verwachten, dan moeten geschikte maat-
regelen worden genomen om de explosiebeveiliging te 
behouden en te kunnen bewijzen. Raadpleeg in twijfel-
gevallen de fabrikant.

Onderhoud en reparatie
Onderhoud, reparatie en wijzigingen aan explosiebevei-
ligde machines moeten in Duitsland met inachtneming 
van de bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), de 
explosiebeschermingsverordening (ExVO, 11 GSGV), 
de veiligheidsinstructies en beschrijvingen van de alge-
mene onderhoudshandleiding worden uitgevoerd. 
Buiten Duitsland moeten de overeenkomstige natio-
nale voorschriften worden nageleefd.

Nadere aanwijzingen voor controle en onderhoud van 
elektrische installaties en reparatie van elektrische 
materialen zijn te vinden in IEC/EN 60079-17 en IEC/
EN 60079-19. Als werkzaamheden die de explosiebe-
veiliging beïnvloeden, gelden bijv.
–  reparaties aan de statorwikkeling en aan de klemmen
–  reparaties aan het ventilatiesysteem
–  reparaties aan de opslag en de afdichting bij stofex-

plosiebeveiligde motoren (Ex 2D, 3D)
Deze mogen alleen door VEM-servicepersoneel of in 
geautoriseerde werkplaatsen door gekwalificeerd per-
soneel worden uitgevoerd, dat op grond van de vakkun-
dige opleiding, ervaring en instructie beschikt over de 
noodzakelijke kennis. Bij stofexplosiebeveiligde motoren 
hangt de stofexplosiebeveiliging zeer sterk af van de 
plaatselijke omstandigheden. Daarom moeten motoren 
in dit soort omgevingen regelmatig gecontroleerd en 
onderhouden worden.

Dikke stoflagen leiden door warmte-isolatie 
tot een verhoogde temperatuur van het 
motoroppervlak. Stofafzetting op motoren of 
zelfs volledig afgedekt raken moet daarom 
door geëigende montage en doorlopend 
onderhoud zo veel mogelijk vermeden 
worden.

De aangegeven oppervlaktetemperatuur van de motor 
is alleen geldig wanneer de stofafzetting op de motor 
een dikte van 5 mm niet overschrijdt. Deze uitgangs-
vereisten (type stof, maximale laagdikte enz.) moeten 
worden gewaarborgd. De motor mag niet geopend 
worden voordat een voldoende lange tijd verstreken 
is om de binnentemperatuur te laten afkoelen tot een 
waarde waarbij ontsteking niet mogelijk meer is. Indien 
de motoren voor onderhoud of herstel geopend moeten 
worden, moeten deze werkzaamheden zo mogelijk in 
een stofvrije ruimte worden uitgevoerd. Is dit niet moge-
lijk, dan moet door geschikte maatregelen voorkomen 
worden dat stof in de behuizing kan binnendringen.
Let er bij demontage in het bijzonder op dat voor de 
dichtheid van de constructie noodzakelijke onderdelen, 
zoals afdichtingen, vlakke zijden enz. niet beschadigd 
worden.
Zorgvuldig en regelmatig onderhoud, inspecties en 
revisies zijn noodzakelijk om eventuele storingen op tijd 
te herkennen en te verhelpen, voordat gevolgschade 
kan ontstaan. Omdat de bedrijfsomstandigheden niet 
exact zijn vast te stellen, kunnen hier slechts algemene 
termijnen aangegeven worden, onder voorwaarde 
van storingsvrij gebruik. Deze moeten steeds worden 
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (vuil, 
belasting enz.). Houd u daarbij altijd aan de normen 
EN 60079-17 en EN 60079-19.

Als bij de controles ontoelaatbare afwijkin-
gen worden vastgesteld, moeten deze 
onmiddellijk worden verholpen.

Taak Tijdsinterval Termijnen
Eerste controle Na ong. 500 bedrijfsuren uiterlijk na ½ jaar
Controle van de luchttra-jecten en Afhankelijk van de plaatselijke 
het motoroppervlak vervuilingsgraad
Nasmeren (optioneel) Zie type- of smeerplaatje eenmaal per jaar
Hoofdinspectie Ong. 8000 bedrijfsuren
Condenswater aflaten Afhankelijk van de klimatologische om-standigheden
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Eerste controle
Voer de eerste inspectie na ong. 500 bedrijfsuren, maar uiterlijk na een half jaar uit.Voer daarbij de volgende 
controles uit:

Maatregel Lopend In stilstand
Controle van behouden van elektrische normwaarden X
Controleer of de geluidsproductie of de rustige loop van de motor is verslechterd X
Controleer of de toegelaten temperaturen op de lagers niet zijn overschreden X
Controleer of de koelluchttoevoer en -afvoer niet is beïnvloed X X
Controleer of er geen scheuren of putjes in het fundament zitten X X
Controleer of alle bevestigingsschroeven voor elektrische en mechanische verbindingen goed zijn 
aangehaald X

Hoofdinspectie
Voer de eerste inspectie na ong. 8.000 bedrijfsuren, maar uiterlijk na een jaar uit. Voer daarbij de volgende 
controles uit:

Maatregel Lopend In stilstand
Controle van behouden van elektrische normwaarden X
Controleer of de geluidsproductie of de rustige loop van de motor is verslechterd X
Controleer of de toegelaten temperaturen op de lagers niet zijn overschreden X
Controleer of de koelluchttoevoer en -afvoer niet is beïnvloed X X
Controleer of er geen scheuren of putjes in het fundament zitten X X
Controleer of de uitlijning van de motor binnen de toegelaten tolerantie ligt X
Controleer of alle bevestigingsschroeven voor elektrische en mechanische ver-bindingen goed zijn 
aangehaald X

Controleer of de isolatieweerstanden van de wikkeling voldoende groot zijn X
Controleer of alle potentiaal- en aardaansluitingen en afschermingen correct zijn aangesloten en goed 
contact maken. X

Controleer of het machineoppervlak goed schoon is en controleer of er geen stofafzettingen > 5 mm zijn X

Inspectie bij storingen
Buitengewone bedrijfsomstandigheden zoals over-
belasting of kortsluiting zijn storingen die de machine 
elektrisch en mechanisch zeer belasten. Ook natuur-
rampen kunnen buitengewone bedrijfsomstandigheden 
veroorzaken. Voer na dergelijke storingen altijd een 
hoofdinspectie uit.

De benodigde smeertermijnen voor rollagers 
wijken af van de inspectietermijnen en 
moeten afzonderlijk aangehouden worden.

De machines hebben tot maat 315 M standaard rol-
lagers met permanente vetsmering. Vanaf maat 315 MX 
zijn ze met een nasmeerinrichting uitgerust die ook voor 
kleinere maten optioneel verkrijgbaar is. De gegevens 
voor opslag en smering vindt u in de algemene mon-
tage-, bedienings- en onderhoudshandleiding of op het 
type- of nasmeerplaatje.

Onderhoudswerkzaamheden (behalve 
nasmeerwerkzaamheden) mogen alleen bij 
stilstaande machine worden uitgevoerd.

Zorg ervoor dat de machine tegen opnieuw inschakelen 
is beveiligd en is voorzien van een waarschuwingsbord. 
Houd u bij het gebruik van olie, smeermiddelen en 
reinigingsmiddelen ook aan de veiligheidsvoorschriften 
en ongevallenpreventievoorschriften van de betreffende 
fabrikant. Onderdelen in de directe omgeving die onder 
spanning staan, moeten worden afgedekt. Let erop 
dat hulpstroomkringen zoals de stilstandverwarming, 

spanningsvrij zijn geschakeld. Bij de uitvoering met con-
densafvoergat moet de aflaatschroef voor het opnieuw 
afsluiten met een geëigend afdichtmiddel (bijv. Epple28) 
worden behandeld. De werkzaamheden moeten worden 
aangeduid door een extra reparatieplaatje met de 
volgende gegevens:
– datum,
– uitvoerende firma,
– eventueel aard van de reparatie,
–  eventueel kenmerk van de officieel erkende voor de 

controle bevoegde persoon conform de BetrSichV.

Worden de werkzaamheden niet door de 
fabrikant uitgevoerd, dan moeten ze door 
een officieel voor de controle erkende en 
bevoegde persoon conform de BetrSichV 
worden uitgevoerd. Deze moet daarover een 
schriftelijke bevestiging uitschrijven resp. de 
machine van zijn/haar keurmerk voorzien. In 
het buitenland moeten de overeenkomstige 
nationale voorschriften worden nageleefd.

Schilderen en impregneren na reparatie- of onder-
houdswerkzaamheden

Bij het naschilderen van explosiebeveiligde 
motoren of het impregneren van een com-
plete stator na opnieuw wikkelen kunnen 
dikkere lak- of harslagen op het machineop-
pervlak ontstaan. Deze kunnen leiden tot 
elektrostatische oplading, zodat bij ontlading 
explosiegevaar bestaat. Oplaadprocessen in 
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de nabijheid kunnen eveneens leiden tot elektrosta-
tische oplading van het oppervlak of delen van het 
oppervlak en er kan explosiegevaar door ontlading 
ontstaan. De vereisten volgens IEC/EN 60079-0: 
‘Machines - algemene eisen’, punt 7.4 en van de 
TRBS 2153 moeten daarom absoluut worden nage-
volgd, o.a. door:

Begrenzing van de totale verf- of harslaagdikte volgens 
de explosiegroep op
– IIA, IIB:  totale dikte ≤ 2 mm
– IIC:  totale dikte ≤ 0,2 mm

Begrenzing van de oppervlakteweerstand van de 
gebruikte verf of hars op
–  IIA, IIB, IIC, III oppervlakteweerstand ≤ 1 GΩ bij 
 motoren uit groep II en III

Doorslagspanning ≤ 4 kV voor explosiegroep III (alleen 
stof, gemeten door de dikte van de isolatiestof volgens 
de in IEC 60243-1 beschreven procedure).Bovendien 
moeten de verklaringen van IEC/EN 60079-32: ‘Elektro-
statische gevaren”, met name bijlageA: ‘Basisprincipes 
van statische elektriciteit’, bijlage B: ‘Elektrostatische 
ontladingen in bijzondere situaties’ en bijlage C: ‘Brand-
baarheid van substanties’ worden nagevolgd.

Reserveonderdelen

Met uitzondering van genormeerde, in de 
handel verkrijgbare en gelijkwaardige 
onderdelen (bijv. rollagers) mogen alleen 
originele reserveonderdelen (zie onderdelen-
lijst) worden gebruikt; dit geldt in het bijzon-
der ook voor afdichtingen en aansluitonder-
delen. Bij de bestelling van 
reserveonderdelen zijn de volgende gege-
vens noodzakelijk:
– eNaam van reserveonderdeel
– Motortyp
– Motornummer

Opslag
Bij opslag of gebruik in de open lucht wordt een afdak 
of een geschikte afdekking aanbevolen. Langere tijd 
inwerken van rechtstreekse felle zon, regen, sneeuw,   ijs 
of stof moet worden voorkomen.

Opslag voor langere tijd (meer dan 12 maanden)
Opslag gedurende langere tijd dient trillingsvrij plaats 
te vinden in een gesloten, droge ruimte met een tem-
peratuurbereik van -20 tot +40 °C en in een atmosfeer 
zonder agressieve gassen, dampen, stof en zouten. De 
motoren moeten bij voorkeur in de originele verpakking 
vervoerd en opgeslagen worden. Opslag en transport 
op de ventilatorkap is verboden. Onbeschermde meta-
len oppervlakken, zoals aseinden en flenzen, moeten 
bovendien ter voorkoming van roest ter plekke van een 
langetermijn-antiroestbescherming voorzien worden. 
Wanneer onder de omgevingscondities condensvor-
ming optreedt op de motoren zijn maatregelen nodig ter 
bescherming tegen vochtigheid. Dan is speciale verpak-
king met luchtdicht gelaste folie noodzakelijk of verpak-
king in kunststoffolie met vochtabsorberende stoffen. 
In de aansluitkast van de motoren moeten pakketjes 
vochtabsorberende stof gelegd worden.

Gebruik voor transport de ringschroeven/belastingssteu-
nen van de motoren en gebruik daarbij geschikte aan-
slagmiddelen. De ringschroeven/belastingssteunen zijn 
alleen bedoeld voor het tillen van de motor, zonder extra 
componenten zoals grondplaten, aandrijvingen enz.
Motoren met versterkte lagering worden geleverd met 
een transportbeveiliging. De transportbeveiliging aan 
het aseinde mag pas bij montage van de motor en voor 
het inschakelen verwijderd worden.
Draai de assen minstens 1x per jaar om blijvende 
stilstandsplekken te vermijden. Bij langere opslagperio-
den vermindert de levensduur van het vet van de lagers 
(veroudering). Bij open lagers moet 1x per jaar de 
toestand van het vet worden gecontroleerd. Lijkt het vet 
olieverlies of vervuiling te ondervinden, dan moet het 
vet worden vervangen. Gesloten lagers (ZZ 2RS) moe-
ten na een opslagtijd > 48 maanden worden vervangen.

Afvoer
Bij afvoer van de machine moeten de geldende lande-
lijke voorschriften nagekomen worden.
Let er verder op dat olie en vet wordt afgevoerd volgens 
de geldende regels voor afvoerolie. Ze mogen niet ver-
ontreinigd zijn met oplosmiddelen, koudereinigingsmid-
delen of lakresten. Voor hergebruik moeten de verschil-
lende materialen gescheiden worden. De belangrijkste 
componenten zijn ruwijzer (behuizing), staal (as, stator- 
en ankerplaat, kleine onderdelen), aluminium (anker), 
koper (wikkelingen) en kunststoffen (isolatiematerialen 
zoals polyamide, polypropyleen enz.). Elektronische 
componenten zoals printplaten (transformator, sensoren 
enz.) worden gescheiden verwerkt.

Klemplaatschakelingen

In normale uitvoering zijn de oppervlaktege-
koelde motoren geschikt voor beide draai-
richtingen. Een uitzondering vormen de 
2-polige motoren vanaf maat 355 en stille 
motoren die zijn aangeduid met een ‘G’ 
achter het aantal polen. Deze zijn standaard 
uitgerust met een draairichtingafhankelijke 
ventilator. Bij gebruik van draairichtingsaf-
hankelijke ventilatoren of terugloopblokke-
ringen is op de ventilatorkap een draairich-
tingspijl te vinden.

De klemmen U1, V1,W1 aan fasen L1, L2, L3 (in 
alfabetische resp. natuurlijke volgorde) geven altijd een 
rechtsdraaiende looprichting. Wanneer de machine ‘DL’ 
in de typebenaming heeft, is de motor al voor linksdraai-
ende looprichting geschakeld. 
De draairichting kan bij directe inschakeling omgekeerd 
worden door twee netkabels op de aansluitplaat van de 
motor te verwisselen.

Omkeren van de draairichting is bij uitvoe-
ring met terugloopblokkering en/of draairich-
tingsafhankelijke ventilator niet toegestaan.

Voor een machine met slechts één asuiteinde of twee 
asuiteinden met verschillende dikte geldt als looprich-
ting de draairichting van het anker, die een waarnemer 
vaststelt als hij de kopse kant van het enige of dikkere 
asuiteinde bekijkt. 
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 Bij elke motor wordt een verplicht aansluit-
schema meegeleverd volgens welk de 
aansluitingen moeten worden uitgevoerd. De 
hulpstroomkringen moeten volgens een 
eveneens meegeleverd hulpaansluitschema 
aangesloten worden.

Aanwijzingen voor kabelverschroevingen die zijn 
toegelaten voor explosiebeveiliging
De aansluitkasten zijn standaard uitgevoerd met metrie-
ke schroefdraadgaten volgens EN 50262 of als speciale 
uitvoering met NPT-schroefdraadgaten volgens ANSI 
B1.20.1-1983. Bij levering zijn deze met sluitdoppen of 
ATEX-gecertificeerde kabelverschroevingen gesloten. 
Voor het aansluiten van de machine mogen alleen ka-
bel- en leidingdoorvoeren gebruikt worden die conform 
de richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) zijn uitgevoerd en 
minimaal beschermingsgraad IP 55 hebben dan wel 
het type dat overeenkomt met de beschermingswijze 
van de motor. Bij motoren voor de ontstekingsbe-
schermingswijze Bescherming door behuizing ‘t’ die 

Messing Ex-ESD-verschroeving, metrieke schroefdraad, EU-conformiteitsverklaring DMT 99 ATEX E 016

Schroefdraad Art.nr Voor kabeldoorsnede 
[mm]

Sleutelmaat 
[mm]

Installatie-draaimoment
[Nm]

M 12 x 1,5 50.612 M/EMV/EX 3...6 14 5
M 12 x 1,5 50.612 M1/EMV/EX 3...6,5 14 5
M 16 x 1,5 50.616 M/EMV/EX 5...9 17 5
M 20 x 1,5 50.620 M1/EMV/EX 6...12 22 7,5
M 20 x 1,5 50.620 M/EMVEX 9...13 22 7,5
M 25 x 1,5 50.625 M/EMV/EX 11...16 27 10
M 32 x 1,5 50.632 M/EMV/EX 14...21 34 15
M 40 x 1,5 50.640 M/EMV/EX 19...27 43 20
M 50 x 1,5 50.650 M/EMV/EX 24...35 55 20
M 63 x 1,5 50.663 M/EMV/EX 32...42 65 20
M 63 x 1,5 50.663 M1/EMV/EX 40...48 65 20
M 75 x 1,5*) Fa. HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) Fa. HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X oder IEC BAS 06.0013X.

Schroefdraad Art.nr Voor kabeldoorsnede 
[mm]

Sleutelmaat 
[mm]

Installatie-draaimoment
[Nm]

M 12 x 1,5 50.612 M/EX 3...6 14 5
M 12 x 1,5 50.612 M1/EX 3...6,5 14 5
M 16 x 1,5 50.616 M/EX 5...9 17 5
M 20 x 1,5 50.620 M1/EX 6...12 22 7,5
M 20 x 1,5 50.620 M/EX 9...13 22 7,5
M 25 x 1,5 50.625 M/EX 11...16 27 10
M 32 x 1,5 50.632 M/EX 14...21 34 15
M 40 x 1,5 50.640 M/EX 19...27 43 20
M 50 x 1,5 50.650 M/EX 24...35 55 20
M 63 x 1,5 50.663 M/EX 32...42 65 20
M 63 x 1,5 50.663 M1/EX 40...48 65 20
M 75 x 1,5*) Fa. HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) Fa. HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X oder IEC BAS 06.0013X.

Messing Ex-verschroeving, metrieke schroefdraad, EU-conformiteitsverklaring DMT 99 ATEX E 016

beschermingsgraad IP 6X vereisen, moeten de kabel- 
en leidingdoorvoeren en de sluitdoppen zijn uitgevoerd 
conform richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9) en minimaal 
beschermingsgraad IP 65 hebben.

Alle niet-gebruikte kabelinvoeren moeten 
worden afgesloten met toegelaten sluitdop-
pen volgens richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) 
met de minimale beschermingsgraad. Al 
aanwezige sluitdoppen moeten worden 
gecontroleerd op deze vereisten en eventu-
eel worden vervangen.

Het type schroefdraad wordt op het bedrijfsmiddel 
(typeplaatje of aansluitkast) weergegeven.
Eventueel kunnen de invoerschroefdraad, het aantal en 
de plaatsing ook zijn aangegeven d.m.v. de maatteke-
ning van de motor. Tenzij anders aangegeven, worden 
kabelverschroevingen van de firma Jacob gebruikt. 
Houd u bij deze verschroevingen aan de volgende 
gegevens:

Wanneer u volgens richtlijn 2014/34/EU (RL 94/9/EG) 
(ATEX) gecertificeerde kabelverschroevingen of sluit-

doppen van andere fabrikanten gebruikt, houd u dan 
aan de aanwijzingen van de fabrikant.
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EU-conformiteitsverklaring
(conform EU-richtlijn 2014/34/EU)
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EU-conformiteitsverklaring
(conform EU-richtlijn 2014/34/EU)

Series (IE*-)K... / (IE*-)K8.. (Y2, Y3) / (IE*-)W... / (IE*-)B...
Opbouw van de apparaataanduiding

Machinetype
IEC-maat EU NB Groep/Categorie/ 

G (gas) of D (stof)
Vonkbeschermingstype, temperatuurklasse, 
apparaatbeveiligingsniveau (EPL)

(IE
*-

)K
...

 5
6 

to
t 4

00
 

(IE
*-

)W
...

 6
3 

to
t 4

00
(IE

*-
)B

...
 8

0 
to

t 4
00

(IE
*-

)K
8.

. 6
3 

to
t 4

50
…

 (Y
2,

 Y
3)

0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6 en Ex db IIC T3…T6 Gb of
Ex d IIC T3…T6 en Ex d IIC T3…T6 Gb 

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6 en Ex db eb IIC T3…T6 Gb of
Ex de IIC T3…T6 en Ex de IIC T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db IIB+H2 T3…T6 en Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb of
Ex d IIB+H2 T3-T6 en Ex d IIB+H2 T3-T6 Gb

0637  II 2G
Ex db eb IIB+H2 T3…T6 en Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb of
Ex de IIB+H2 T3-T6 en Ex de IIB+H2 T3-T6 Gb

 II 3G Ex ec IIC T2, T3 en T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 en T4 Gc)

0637  II 2G Ex eb IIC T1/T2, T3 en T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 en T4 Gb)

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc en Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637  II 2D Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIC T3…T6 en Ex db IIC T3…T6 Gb of
Ex d IIC T3…T6 en Ex d IIC T3…T6 Gb 
of naar keuze Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 en Ex db eb IIC T3…T6 Gb of
Ex de IIC T3-T6 en Ex de IIC T3-T6 Gb
of naar keuze Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 en Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb of
Ex d IIB+H2 T3-T6 en Ex d IIB+H2 T3-T6 Gb 
of naar keuze Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 en Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb of
Ex de IIB+H2 T3-T6 en Ex de IIB+H2 T3-T6 Gb
of naar keuze Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 en T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 en T4)
of naar keuze Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 en T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 en T4 Gc)
of naar keuze Ex tc IIIB TX°C Dc en Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db of naar keuze
Ex ec IIC T2, T3 en T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 en T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 en T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 en T4 Gc)
of naar keuze Ex tc IIIB TX°C Dc en Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) geleidend stof

NB 0637 …  IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
 Fuchsmühlenweg 7
 09599 Freiberg (Duitsland)
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